
NORMAS DO CEIP PLURILINGÜE DE PALMEIRA

1.- ENTRADAS:

 O recinto escolar abrirase ás 8:45 horas. A porta secundaria de acceso ao recinto abrirase ás

8:55 horas. O alumnado, unha vez que entre no recinto dirixirase directamente ao patio

cuberto, no caso do alumnado de Educación Primaria, e á entrada de Educación Infantil no

caso do alumnado de Educación Infantil, ata o toque da serea que será ás 9:00 horas. 

 Unha vez que entren no recinto escolar non poderán saír del salvo causa xustificada e coa

autorización expresa dun profesor/a.

 O profesorado farase cargo do alumnado (transportado e non transportado).

 Non estará permitido xogar nas pistas antes da hora de comezo da actividade lectiva.

 O alumnado fará filas no patio cuberto ordenadas por cursos.

 Unha vez que toque a serea subirán en orde ás aulas.

 As familias que desexen esperar ata o toque da serea deberano facer fóra do patio cuberto,

nunca dentro.

 Lembramos aos pais e nais que está prohibido subir ás aulas.

 É  conveniente  lembrar aos nenos  e  nenas  que ante  calquera  incidente  na  aulas,  nos

corredores  ou  nos  recreos  deberán  poñelo  inmediatamente  en  coñecemento  do

profesorado. En ningún caso poderán responder ás agresións.

2.- SAÍDAS:

• A saída será ás 14:00 horas. 

• O alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria que non utilice o transporte sairá pola entrada

principal  onde será entregado por cada titor/a ou especialista  aos  seus responsables.  O

alumnado que utilice transporte fará unha fila no corredor principal  5 minutos antes da

saída e será conducido aos seus respectivos autobuses por un profesor/a de garda.

• O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º que non utilice o transporte escolar sairá polo saída do patio

cuberto  onde  será  entregado  por  cada  titor/a  ou  especialista  aos  seus  responsables.  O

alumnado que utilice transporte dirixirase ordenadamente aos seus respectivos autobuses

baixo a vixilancia do profesorado de garda.

• O alumnado de 5º e 6º que conte con autorización poderá saír só do recinto escolar.
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• O alumnado que utiliza o servizo de comedor escolar dirixirase ao comedor, onde quedará

baixo a custodia do monitor/a ou monitores/as.

 O alumnado non poderá subir ás aulas unha vez  que o titor/a ou profesor/a especialista

abandone a súa aula. Si se esquecen algo recollerano ao día seguinte.

3.- PUNTUALIDADE E ASISTENCIA

 As nenas e nenos deberán chegar ao colexio con puntualidade. Se, por algún motivo, un

neno/a chega tarde a clase, a persoa que o acompañe deberá comunicar a súa chegada e

xustificar  a  falta na  conserxería  ou  secretaría  do  Centro  onde se  encargarán de que o

neno/a se incorpore ao seu grupo.

 As faltas por enfermidade leve ou outra causa deben xustificarse por escrito nos primeiros

catro días naturais posteriores ao día da falta. A xustificación a entregará o propio neno/a

cando  se  reintegre  á  actividade  escolar  ao  seu  profesor/a-titor/a.  Non  é necesario

comunicalo telefonicamente.

3.- TARDES

• Pola tarde o centro abrirase ás 16:00 para o alumnado que estea anotado ás actividades

organizadas pola ANPA. Os monitores faranse cargo das nenas e nenos durante o tempo

que  dure  a  actividade.  Ao  remate  de  cada  unha  das  actividades,  os  nenos  e  nenas

quedarán baixo a responsabilidade dos seus pais, nais ou titores legais.

• A Biblioteca do Centro estará aberta de 16:00 a18:00 os luns, mércores e xoves para todas

aquelas familias que desexen usala.

• Todos os nenos e nenas que utilicen o recinto escolar fóra do horario lectivo farano baixo

a responsabilidade dos seus pais, nais ou titores legais.

4.- ESTACIONAMENTOS

• É obrigatorio aparcar os vehículos particulares nos lugares establecidos para elo evitando

parar nas entradas ao recinto escolar para evitar atascos que dificultan a entrada e saída

do alumnado e que poden poñer en perigo a súa integridade física.
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